ZPRAVODAJ
OBCE SOBČICE
Ročník 21

číslo 2

-

prosinec 2021

Vážení občané,
do rukou se vám dostává druhé číslo Zpravodaje obce Sobčice tohoto roku, který informuje o všem, co se událo od jara do
konce tohoto roku v naší obci.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních (v období duben – prosinec 2021) projednalo a schválilo:
▪ Nákup mulčovacího zařízení na zahradní traktůrek
Pro sekání velkých travnatých ploch, kterých má obec
nespočet, jsme pořídili mulčovací zařízení – žací ústrojí Mulč Profi
110, které by mělo zaměstnancům obce na zeleň usnadnit sekání
v tom, že ne všechna tráva bude sbírána do košů a odvážena do
kontejneru na bioodpad. Celkové náklady činily 17.000,- Kč.
▪ Prodej plastové použité jímky
Kolem domku č.p. 26 u hřiště, jehož majitelem je obec
Sobčice, byly provedeny drobné terénní úpravy. Při těchto pracích
byla ze země vyjmuta plastová jímka o objemu 5m3, která byla
prodána za cenu 10.000,- Kč. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce obce.
▪ Vybudování části chodníku před kovárnou
Obec Sobčice se finančně spolupodílela na obnově chodníku
o délce 27 m, který vede od nemovitosti č.p. 60 k hlavní silnici.
Majitel této nemovitosti uhradil 11 m, obec 16 m. Finanční
spoluúčast obce činila 45.021,- Kč. Důvodem realizace této akce
bylo to, že v některých místech pochozí plocha chodníku zcela
chyběla a nesplňovala tak bezpečnost lidí, kteří se chtěli dostat na
chodník vedoucí u hlavní silnice.
▪ Vytyčení polní cesty k Panně Marii
V předchozím čísle Zpravodaje obce
jsme vás informovali o plánech, které
máme pro letošní rok. Mezi těmito plány
bylo i vytyčení cesty k Panně Marii.
Zaměření této cesty proběhlo v listopadu
letošního roku. Hlavní cílem této akce je
obnova památky – Panny Marie, kterou
plánujeme zrestaurovat v příštím roce. Chceme na to získat
finanční prostředky z dotačního titulu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků pro rok 2022, který bude vyhlášen v únoru.
▪
-

▪

Finanční dar
organizaci Linka bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč,
obcím zasaženým tornádem na Moravě ve výši 20tis. Kč,
Knihovně V. Čtvrtka Jičín ve výši 6.000,- Kč pro rok 2022,
Ing. arch. Martinu Pourovi ve výši 3.000,- Kč na obnovu
technické památky – cihelny v obci Šárovcova Lhota.

Záměr realizace akce „STL plynovodní řad PE d 63 vč.
1ks STL plynovodní přípojky PE d 32“
Firmou Gremal, s.r.o. jsme byli požádáni o schválení akce
„vybudování plynovodního řadu do zemědělského objektu č.p.
27 u hřiště“, který by měl vést částečně přes tyto obecní
pozemky: p.č. 720/3, 417/5 a 722. Mezi obcí a firmou byla
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene – služebnosti inženýrské sítě. Rozsah služebnosti: po
dokončení výkopových prací bude stavba zaměřena geodetem
a dotčené pozemky stavbou dány do původního stavu.
▪

Rozpočet obce Sobčice na rok 2022
- s příjmy ve výši 4.567.050,- Kč
- s výdaji ve výši 4.226.854,- Kč
- se zapojením financování ve výši 340.196,- Kč

▪

Nákup vánočních přání
Již několik let jdeme cestou podpory některé
z chráněných dílen v našem regionu. Ve spolupráci z loňského
roku pokračujeme s firmou APROPO Jičín, která nám pro
letošní rok vyrobila překrásná vánoční přáníčka pro vás. Tímto
gestem cítíme malé uspokojení toho, že jsme mohli alespoň
drobnou částkou pomoci této organizaci, která je jedna
z největších neziskových organizací na Jičínsku a její hlavní
činností je poskytování podpory dětem a mladým dospělým
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Náklady
na výrobu a tisk 150 ks přání činily 4.500,- Kč.
▪ Prodej pozemku p.č. 694/19
Majiteli nemovitosti č.p. 60 jsme schválili prodej pozemku p.č.
694/19 o výměře 29 m2 za 8.430,- Kč, který vznikl oddělením
od pozemku p.č. 694/4.
▪

Výši poplatků za vodné, stočné a psy pro rok 2022
-

vodné 37,- Kč/ m3
stočné 8,- Kč/ m3
pes 50,- Kč

▪ Nákup 2ks stříšek na budovu mateřské školy
Z důvodu havarijního stavu a zajištění bezpečnosti dětí a
osob, byly na budově mateřské školy nad vchody do MŠ a
bytu nainstalovány nové stříšky. Celkové náklady projektu
činily 11.698,- Kč. Před jejich instalací byla provedena drobná
oprava fasády na budově ve výši 1.500,- Kč, kterou provedl
p. Nožička.
▪

Vybudování nového „plácku“ pro odkládání větví
V letošním roce jsme ztratili prostor pro pálení větších
větví a roští, které jste byli zvyklí odvážet na odlehlé
prostranství u rybníka v šutrákách. Vlastníkem tohoto
pozemku obec nebyla. Firma ZEAS Podhorní Újezd, která má
pozemky v pronájmu, se rozhodla tento prostor zrekultivovat
a zamezit tak rozšiřování černé skládky, která se tam tvořila
nekontrolovatelně. Snažili jsme se vymyslet nějaké náhradní
řešení v podobě nalezení nového pozemku pro pálení větví.

Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec se na nás usmálo štěstí a shodou okolností jsme našli obecní pozemek ve stejné
lokalitě, tzn.: v šutráku, který sousedí s příjezdovou cestou. Protože tento pozemek se chystáme v příštím roce oplotit, nechali jsme
si ho řádně geodetem vytyčit, aby v budoucnu nevznikly nějaké rozepře o hranicích pozemků. Protože tento pozemek bude ze všech
stran oplocen a uzamčen, budou ze strany obce stanovena pravidla pro odkládání bioodpadu na tento pozemek.
▪ Příspěvek na provoz Mateřské školy, Sobčice
Zastupitelstvo schválilo rozpočet Mateřské školy, Sobčice na rok 2022. Příspěvek na provoz činí 256.542,- Kč.
▪ Studie kanalizace
S firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha byla uzavřena Smlouva o dílo na zpracování studie – odkanalizování obce
Sobčice včetně výstavby ČOV. V rámci této studie bylo zpracováno 5 variant, a to:
gravitační odkanalizování v max. rozsahu do vlastní ČOV
tlaková kanalizace v max. rozsahu do vlastní ČOV
gravitační odkanalizování v max. rozsahu s umístěním čerpací stanice a následné připojení skrze výtlačný řad na ČOV
Ostroměř
tlaková kanalizace v max. rozsahu s připojením na ČOV Ostroměř
plně gravitační odkanalizování s lokálními čerpacími stanicemi s připojením na ČOV Ostroměř.
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že nejpřijatelnější pro naši obec je varianta č. 5 – plně gravitační odkanalizování s lokálními
čerpacími stanicemi s připojením na ČOV Ostroměř. Formou dopisu jsme se obrátili na obec Ostroměř s žádostí o vyjádření, zdali by
nás do čistírny odpadních vod v Ostroměři pustili. Pokud získáme kladné stanovisko, naše kroky povedou ke změně PRVKUKu (Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací KHK), ve kterém by měla být zaznamenána změna realizace kanalizace v naší obci. Původní řešení:
vybudování kanalizace s ČOV v obci Sobčice, na nové řešení: vybudování kanalizace v obci Sobčice s napojením na ČOV Ostroměř.

INFORMACE K VÝVOZU SEPTIKU/ČISTIČKY
V lednu 2022 budeme od majitelů nemovitostí, kde bydlí více než 2 osoby, požadovat doklad o vývozu septiku či domovní ČOV.
Ti z vás, kteří mají vývoz zajištěn přes obecní úřad, toto potvrzení předkládat nemusí. Evidujeme ho. O této skutečnosti jste byli
několikrát v tomto roce informováni, např. hlášením v místním rozhlase, ve zpravodaji nebo prostřednictvím úřední desky.

PRAVIDLA ČETNOSTI VÝVOZŮ:
-

CHALUPÁŘI – doklad o vývozu předkládají 1 x za 2 ROKY
MAJITEL NEMOVITOSTI, kde bydlí 1 – 2 osoby, předkládá doklad také 1x za 2 ROKY

V ostatních případech 1x za rok.

VÝVOZ SEPTIKU
Lidé, kteří mají zájem o vývoz septiku, se mohou hlásit na obecním úřadě. Vždy každou středu v době úředních hodin od
17–19 hod.

Informování občanů
Rádi bychom vám připomněli možnost stažení aplikace do vašeho mobilního telefonu, prostřednictvím které jsou obyvatelé naší obce
informováni o aktualitách, mimořádných událostech, pozvánkách na akce apod. V letošním roce jsme vás prostřednictvím této
aplikace informovali o výpadku elektřiny, návštěvě kominíka či veterináře, výluce na železniční trati, sběru nebezpečného či
velkoobjemového
odpadu,
o
pozvánkách
na
kulturní
akce
apod.

Jak na to?
Jsou tu dvě možnosti:
A) přes webové stránky obce www.sobcice.cz
- Vpravo v dolní části webových stránek obce Sobčice www.sobcice.cz klikněte na ikonku „Mobilní aplikace pro občany“.
- Po stažení a instalaci se aplikace zeptá na název obce, ze které chcete odebírat novinky – uživatel zadá „Obec Sobčice“.
- Po přidání obce už odběr funguje a uživateli je zobrazena notifikace o každé nasdílené aktualitě.
B) prostřednictvím Google play
-

prostřednictvím Google play vyhledáte mobilní aplikaci „Obce na webu“
po stažení a instalaci se aplikace zeptá na název obce, ze které chcete
odebírat novinky – uživatel zadá „Obec Sobčice“

VELKÉ ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Vláda ČR v prosinci 2020 schválila nový zákon o odpadech, který vstoupil v platnost 1.1.2021. Obce měly jeden rok na to, aby se
svozovou firmou domluvily nové podmínky svozu odpadu dle schváleného zákona a připravit potřebné obecně závazné vyhlášky.
Nový zákon o odpadech stanovuje obcím a městům přísnější podmínky pro třídění odpadu. Zároveň také došlo k omezení typu
odpadů, který může být na skládky přijímán. Zatímco dosud končily 2/3 odpadu na skládkách a jen 1/3 v třídírnách, brzy se má tento
poměr otočit. Současná částka 800,- Kč za tunu uloženého odpadu vzroste postupně až na 1850,- Kč v r. 2029, kdy začne platit zákaz
skládkování využitelného odpadu. Obce jsou povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech
2025-2029 alespoň 60 %, v letech 2030-2034 alespoň 65 % a od r. 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů,
kterých je v daném roce obec původcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství
jednotlivých složek komunálního odpadu než doposud. Z tohoto důvodu se nabízí jako nejlepší řešení zavedení systému „door-todoor“, tzn: umístění popelnice na plast a papír do každé nemovitosti. Z důvodu vysokých finančních nákladů (pozn.: cca 300tis. Kč za
rok za tuto službu), které jsme získali na základě předložené cenové nabídky od svozové firmy, jsme od této varianty upustili, neboť
tato částka by velmi zatížila rozpočet obce.
Z důvodu změny zákona o odpadech musela obec Sobčice vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, neboť současná varianta zajištění komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2022
není možná. To znamená, že platnost smlouvy o odpadech, která byla uzavřena mezi vámi a obcí, zaniká k 31.12.2021. Co to
znamená? Museli jsme schválit nový systém o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu. Měli jsme na výběr ze 4 variant:
- poplatek za odkládání komunálního odpadu dle hmotnosti
- poplatek za odkládání komunálního odpadu dle objemu
- poplatek za odkládání komunálního odpadu dle kapacity
- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – stanovení výše poplatku na osobu
Každá varianta má své plusy i mínusy a nelze stanovit takový systém, aby vyhovoval všem. Poplatek dle hmotnosti popelnice
jsme nemohli zavést, neboť naše svozová firma nedisponuje auty s technologií vážení. U poplatku dle objemu by bylo nutné
prohlédnout každou popelnici a stanovit, do jaké míry je naplněna či není. U poplatku na osobu není možné regulovat množství
vydaných popelnic do jednotlivých nemovitostí. A protože zákon jasně říká, že trendem bude snižování komunálního odpadu na
skládkách, do této varianty jsme jít nemohli. Vítězem se stala varianta - poplatek dle kapacity.

JAKÉ ZMĚNY TATO VYHLÁŠKA PŘINÁŠÍ?
Obec musí ze zákona stanovit sazbu za 1 litr odpadu. Maximální sazba dle zákona je 1,- Kč/l. Zastupitelstvo obce nechtělo jít
zcela do horní výše sazby tohoto poplatku, proto sazba za 1l byla stanovena na 0,8 Kč. Tato sazba nám však nepokryje cenu vývozu
popelnice o objemu 60l a 80l, která byla stanovena svozovou firmou, proto jsme se rozhodli, že popelnice o kapacitě 60l a 80l nebude
možné od 1.1.2022 využívat. K dnešnímu dni se to týká cca 9 nemovitostí. Náhradním řešením je rozšíření četnosti svozu. Vývoz 1x 14
dní zůstává stejný, rozšiřuje se nabídka o svoz 1x měsíčně s využitím popelnice o objemu 120l, nebo přejít na pytlový systém třídění
odpadu.
VÝŠE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD r. 2022

svoz 1 x 14 dní
-

popelnice 120 l ………….. 2.496,- Kč
popelnice 110 l …………… 2.288,- Kč
pytel o objemu 55l ………. 44,- Kč
pytel o objemu 110l …….. 88,- Kč

svoz 1 x měsíčně
1.248,- Kč
1.144,- Kč

MÁM POPELNICI O OBJEMU 60l NEBO 80l, NEBO CHCI ZMĚNIT ČETNOST SVOZU. JAK MÁM POSTUPOVAT?
Nejdéle do konce ledna 2022 je nutné na Obecní úřad Sobčice nahlásit FORMOU FORMULÁŘE, který naleznete ve své poštovní
schránce, jaký objem popelnice budete využívat včetně četnosti svozu. Tuto povinnost mají všichni majitelé nemovitosti. Získané
informace budou předány svozové firmě, která vám vývoz odpadu bude zajišťovat. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vedení
obce: pí. Barešovou, tel.: 724 180 458 nebo pí. Petrovou, tel.: 725 718 917.
Petrová
V průběhu letošního roku jste byli několikrát formou hlášení v místním rozhlase požádáni o údržbu pořádku kolem kontejnerů na
tříděný odpad a změnu návyků v třídění plastového a papírového odpadu. Pozorujeme změnu a jsme za ni opravdu moc vděční.
Třiďte, prosím, správně papírový, plastový i skleněný odpad. Před vhozením odpadu do kontejneru ZKONTROLUJTE, zdali jsou
papírové krabice a plastové lahve SPRÁVNĚ SEŠLÁPNUTY. Ušetříte tím mnoho místa pro odložení odpadu dalšími lidmi. ODPAD
VŽDY ODKLÁDEJTE POUZE DO KONTEJNERU NIKOLIV VEDLE KONTEJNERU. Děkujeme.

Různé
Prosíme občany, aby v případě, že kontejner na sklo je již plný, neodkládali další lahve a sklenice vedle kontejneru na sklo ani nikam
jinam. Je pravidlem, že zatímco kontejner u obecního úřadu je plný, kontejner u obchodu paní Václavíkové je naplněn pouze do
poloviny, tudíž je třeba, aby tento odpad občané odnesli právě do kontejneru, který plný NENÍ. Odvoz kontejnerů se objednává pouze
tehdy, když jsou plné oba kontejnery. Tedy v případě, že jsou oba kontejnery plné, musí občan počkat, až budou vyvezeny a teprve
poté skleněný odpad vyhodit do prázdného kontejneru.
Petrová

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jakkoliv v letošním roce pomáhali Obecnímu úřadu Sobčice. Poděkování patří zaměstnancům na
zeleň a údržbu kostelních hodin, dále celému týmu za zajištění kulturních akcí a jubileí, paní knihovnici, spolku SASKA a zastupitelům
za účast na brigádách. DĚKUJI.

Nabídka práce – údržba veřejných prostranství obce
Obec Sobčice hledá pracovní posilu pro údržbu/sekání veřejných prostranství v obci Sobčice. Forma úvazku – dohoda o provedení
práce (DPP), výše odměny: 150,- Kč v hrubém /1 hodina. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Sobčice, každou středu v době
úředních hodin od 17 – 19hod., nebo můžete zavolat na tel.: 724 180 458 Barešová. Děkuji.

Marek Rychetník – řezník a uzenář
Ve středu 1x za 14 dní v čase 17:30 – 18:00 k obecnímu úřadu zajíždí pan Marek Rychetník – řezník a uzenář, který ve své mobilní
prodejničce prodává čerstvé vepřové a hovězí maso, uzeniny, tlačenky, zabíjačkové speciality, sekanou, párky a další masné výrobky.
Vše je čerstvé a chuťově výborné. Poslední termín v tomto roce je 22.12. V novém roce přijede až v druhé polovině měsíce ledna.

Nová stanoviště s reflexními nálepkami
Na podzim letošního roku byly v obci – u obecní hospody a budovy mateřské školy nainstalovány
tubusy s reflexními nálepkami. Naše obec se zapojila do projektu „JukejReflex“ prostřednictvím
spolupráce se SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR) a dalších partnerů. Zásobníky/tubusy včetně
nálepek nám byly poskytnuty zdarma, neboť nám přišlo fajn rozšířit místa naší obce o tyto
bezpečnostní prvky. Bohužel, jak to tak bývá v naší obci, nic netrvá věčně a nálepky během 2 dnů byly
ze zásobníků vytahány. Mládež s těmito nálepkami začala polepovat pergolu u hospody, dopravní
značky, ploty a dokonce i vypínače na budově sportovního areálu. Je to sranda? Možná pro někoho
ano, pro nás však ne. Pokud může zachránit život takováto malá nálepka, tak proč ji ničit bezdůvodně.
Buďme, prosím, více zodpovědní k lidem kolem nás, pomáhejme si navzájem a neničme to, co ostatní
vybudovali. Děkuji.

HOSPODAŘENÍ OBCE, stav k 15.12.2021
-

účet u ČNB …………………………………………….
účet u České spořitelny …………………………
pokladna …………………………………………..…..

180.000,- Kč
6.508.907,- Kč
152.000,- Kč
Barešová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v naší obci
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly vyhlášeny prezidentem České republiky dne 31. prosinec 2020. Dny konání voleb
připadly na pátek 8.10.2021 a sobotu 9.10.2021. Místem konání voleb byla již tradičně zasedací místnost v budově Obecního úřadu
Sobčice. Členy volební komise byli:
Jaroslava Bucková, Bc. Lucie Šepsová,
Pavlína Lášková, Klára Jebavá a Dan
Konečný. Touto cestou bych jim chtěla
moc poděkovat za jejich odvedenou
práci, která nebyla v žádném případě
jednoduchá, neboť se museli vypořádat
s různými nařízeními, která byla Vládou
ČR vydána. Chtěla bych zde zmínit i rok
2022, který bude pro obce zásadní,
neboť se budou konat volby do
zastupitelstev obcí v Česku. I když do
voleb je cca 1 rok, je velmi důležité o
tomto tématu mluvit a na volby se
pomalými krůčky připravovat. V naší obci
je zvykem volit sedmičlenné zastupitelstvo. Pevně věřím, že na tomto čísle zůstaneme i nadále. Je však důležité toto sedmičlenné

zastupitelstvo sehnat z řad našich občanů, neboť při posledních volbách bylo na kandidátce pouze 8 kandidátů. Zájem stát se
zastupitelem v naší obci upadá v porovnání s předchozími volbami. Sama nevím, jak tento trend změnit. Nyní vím pouze jedno, a to je
to, že v příštím roce na post zastupitele už kandidovat nebudu. Nadešel čas mého odchodu. Důvod je jednoduchý: čas, rodina a
nemožnost skloubit práci neuvolněné starostky s prací na hlavní pracovní poměr u svého zaměstnavatele. 11 let jsem se snažila o
rozvoj obce. Na pozici starostky jsem pracovala na maximum, často i dlouho do noci, o víkendech na úkor vlastní rodiny. Nadešel čas
bilancování. Když začnete mít pocit, že „téměř“ na všechny věci jste sám, tak je tady asi něco špatně. Už nemohu nabídnout obci to, co
bych nabídnout chtěla. Impulsem v rozhodování byly také mé výsledky v minulých volbách, kdy mi bylo vašimi hlasy ukázáno, jak si
ceníte mé práce na obci. Toužili jste po změně, která trvala sice jen půl roku, ale ukázala mnohé, že ne každý může tento post
vykonávat.
Pevně věřím, že se najdou lidé, kteří budou mít chuť v příštím roce kandidovat, že budou mít ten správný náboj posouvat obec zase o
kus dál a dál, protože je to opravdu pestrá a zajímavá práce plná obrovské zodpovědnosti a znalosti fungování samosprávného celku –
obce.
Barešová
zdroj: www.volby.cz

Co je nového v mateřské škole v Sobčicích
Kde začít než od konce… Příjemným koncem školního roku
2020/2021 a zároveň přivítáním dětí po letních prázdninách bylo
Pohádkové spaní ve školce 26. srpna. Děti si po celý den užívaly hravé
aktivity s pohádkovými postavami – třídily lentilky s Popelkou, střílely
bambitkou s Rumcajsem či svítily plyšáčkům na cestu jako Svatojánští
broučci. Nakonec jsme po výborných palačinkách k večeři ulehli do
spacáků.
Nový školní rok byl za dveřmi a my se těšili, jak si ho s dětmi
užijeme. V září nastoupilo do mateřské školy 19 dětí – 12 chlapců a 7
holčiček. V letošním školním roce máme 10 předškoláků. V únoru 2022
budou s velkou pravděpodobností přistupovat další 3 děti. V září se také
trochu obměnil personál – novou provozní je Tereza Šulcová.
Po uplynulých dvou letech svázaných vládními opatřeními jsme
se letos s chutí pustili do plánování aktivit, které doufáme, že nebudou nijak zhaceny. V září absolvovaly starší děti Sportovní školičku
ve sportovní hale v Hořicích. Dále jsme si v rámci projektového dne „Cesta do lesa“ užili poznávání lesa výletem vláčkem do Butovsi.
V říjnu se konala schůzka s rodiči předškoláků, na které jsme navázali spolupráci s rodiči v přípravě našich nejstarších dětí. Školku také
opět navštívila paní Irena Fenyklová s Knihadýlkem a pohádkou Kykyryký, dobrý den!
Od konce října nás bohužel souží velká nemocnost dětí i různě nařízené karantény a tak děláme, co můžeme. Plánované
Hravé odpoledne dětí s rodiči na téma „Všude dobře, doma nejlíp“ jsme z důvodu aktuální nepříznivé situace raději absolvovali bez
účasti třetích osob, rodičů. Ale děti si ho i tak užily – počítaly kilometry mezi okolními obcemi, navštívily tak kamarády v Ostroměři,
Chomuticích, Oboře, Vojicích, Dobré Vodě i Tereziných Darech, prošly se kolem Dobrovodského rybníka – poznávaly vyřezávané sochy
pana Kužela a nakonec si z rybníka vylovily čokoládovou rybičku. Zahráli jsme si na Eduarda Štorcha a archeologickým nálezem byla
stará mince. Za odměnu se děti projely loďkou po Javorce
Těšíme se, že i další plánované akce budeme moct dle plánu absolvovat. Nejvíce se těšíme na únorovou návštěvu ZOOparku
Stěžery a také březnovou Noc s Andersenem spojenou se spaním ve školce. Rádi bychom Vás také pozvali na Den otevřených dveří v
sobotu 26.3.2022 od 14.00 do 16.00 hod. Bude zde opět připravena výstava fotografií od roku 1949, na kterou se možná mnozí z Vás
v roce 2019 nemohli dostavit.
Za mateřskou školu Mgr. Lucie Adametzová, ředitelka MŠ

Od 22.12. do 29.12. budou OBECNÍ ÚŘAD a KNIHOVNA z důvodu vánočních svátků UZAVŘENY. Děkujeme za
pochopení. Pro veřejnost tu opět budeme od 5.1.2022.

Událo se v roce 2021
➢ Oprava kanalizace
Měsíc před uplynutím záruční doby vodovodu, byla firmou VPK Suchý uznána reklamace na opravu obecní kanalizace, která byla na
třech místech proražena vodovodním řadem. Všechny tři místa se nacházela v ulici „Na Pašce“. Obnova proběhla v pořádku a vše bylo
dáno do původního stavu.
➢ Pořízení herních prvků do školní zahrady
„Nová zahrada v MŠ Sobčice“, tak to je název projektu, který byl úspěšně zrealizován a proplacen od poskytovatele dotace. V rámci
tohoto projektu byly pořízeny nové herní prvky a mobiliář do prostranství zahrady mateřské školy včetně pořízení mlhoviště a
vzdělávací infotabule. Celkové náklady činily 258.909,- Kč, výše dotace 207.127,- Kč, spoluúčast obce 51.782,- Kč.

➢ Obnova památek v obci Sobčice
Všímaví lidé nemohli přehlédnout probíhající obnovu hned
na několika sakrálních památkách najednou. Bylo to z toho
důvodu, že se nám podařilo získat finanční prostředky – dotace
hned z několika dotačních titulů a my jsme této příležitosti
využili. Od Ministerstva zemědělství ČR jsme získali dotaci na
obnovu Morového a Centrálního křížku na hřbitově ve výši
200tis. Kč. Celkové náklady činily 309.881,- Kč, restaurování
provedl MgA. Aleš John. Na obnovu Pomníku padlým v 1. sv. v.
včetně nového oplocení jsme získali dotaci ve výši 118.289,- Kč
od Ministerstva obrany ČR. Celkové náklady činily 198.380,- Kč
(nové oplocení 82.060,- Kč, restaurátorské práce 116.320,- Kč).
Nové oplocení zhotovil pan Michal Pour, obnovu památky
MgA. Aleš John. Poslední restaurátorské práce proběhly na

zapsané kulturní památce za finanční pomoci Ministerstva
kultury ČR, a to na Sloupu sv. Jana Nepomuckého, který
zrestauroval akad. sochař Vojtěch Adamec. Celkové náklady
134.780,- Kč, výše dotace 82tis. Kč. Během restaurátorských
pracích byly zjištěny závažné trhliny na sloupu, které z prvotní
prohlídky nebyly viditelné, a proto díl sloupu musel být zpevněn
několika nerezovými pásky.
Restaurátorské práce na
této památce byly započaty
za minutu dvanáct, kdy
jsme se nechtěli do obnovy
pustit dříve, než budeme
vědět výsledek naší podané
žádosti o dotaci. Informace
jsme získali na přelomu
měsíce září-října, a protože
výdaje tohoto projektu
musely být profinancovány
do konce roku 2021,
nevěděla jsem, zdali je
vůbec v silách restaurátora
tyto činnosti započít a stihnout je dokončit do stanoveného
termínu poskytovatele dotace. Podařilo se a já jsem za to velice
ráda. Všem dodavatelům moc děkuji za skvělou spolupráci,
výsledek
opravdu
stojí
za
to.

➢ Nový vánoční strom
Po loňských vánočních svátcích jsme věděli, že nás letos čeká nemilá práce, a to znovu se podívat na osvětlení na vánočním
stromě před budovou obecního úřadu, neboť ne všechny řetězy, především v horní části stromu, svítily tak, jak by měly. Na jeden den
o víkendu byla vypůjčena plošina, jejíž dosah byl až 14 m, a panem M. Barešem a M. Munzarem byla tato světla opravována. Stav
světelných řetězů nás nemile překvapil. Ač se jednalo o nové osvětlení, tak několik řetězů nefungovalo vůbec, nebo některé jen z části.
Proto jsme se rozhodli pro variantu, kterou jsme neměli vůbec v plánu, ale nebylo jiné možnosti, než všechna světla z mohutného
stromu sundat a ustrojit sousedního kamaráda, který by stejně v nejbližších letech nahradil současný strom.
➢ Obnova střech na obecních budovách, vybudování parčíku včetně pořízení mobiliáře
Dva roky trvala realizace projektu s názvem „Obnova střech na obecních budovách, včetně
vybudování parčíku a pořízení mobiliáře“, financovaný za podpory Královéhradeckého kraje, v rámci
kterého byla obnovena střecha na budově č.p. 26 u hřiště, levá část střechy budovy obecního
hostince a střechy na 2 kůlnách v prostranství mateřské školy. V těsné blízkosti kostela sv. Prokopa byl
vybudován parčík – odpočinková zóna s mobiliářem. Posledním výstupem tohoto projektu byly
infotabule, které nám zabraly nejvíce času, ale pokud mohu ohodnotit jejich finální podobu, tak to čekání opravdu stálo za to. Témata
infotabulí: o kostelu, o obci, kulturní dědictví obce – sochy a sousoší a Pomník padlým. Tabule budou instalovány v nejbližších dnech.
Velké poděkování patří paní Šidákové, která nám pomohla s texty na tabule. Náhled grafického zpracování tabulí:

➢ Demolice Vobořilova statku
Necelý rok od první schůzky s prodejcem nemovitosti nám trvalo získat
nemovitost č.p. 49 včetně přilehlé zahrady do svého vlastnictví. První naše kroky
směřovaly k revitalizaci zahrady, která cca 15 let rostla bez zásahu člověka a podle
toho to také vypadalo. Brigády se zúčastnili: M. a J. Hetfleišovi, L. a R. Petrovi,
P., M. a Z. Barešovi. Tímto jim moc děkuji za pomoc. Velké hromady roští poté
odvezla firma ZEAS Podhorní Újezd na plácek u rybníka, kde byl tento rostlinný
odpad spálen. Dalším naším krokem bylo zpracování projektové dokumentace na
demolici stodoly a přilehlých chlévů. Po získání stavebního povolení jsme vyhlásili
výběrové řízení na dodavatele demolice objektu. První ani druhý pokus VŘ nebyl
úspěšný, nakonec po úpravě podmínek demolice se přihlásila firma, která nám
demolici zajistila za získaný materiál. Náklady obce budou činit 1,- Kč. Práce probíhají
od října a budou ukončeny nejpozději v lednu 2022. Poté nás čeká ta nejdůležitější práce, a to zahradu zaměřit geodetem a
rozparcelovat ji na pozemky pro výstavbu RD. Mnozí z vás se ptá na cenu za m2. Nemáme zpracovaný žádný znalecký posudek, takže o
ceně bude Zastupitelstvo obce Sobčice teprve jednat. Všechny informace budou vyvěšovány na úřední desce obce a psány do
obecního zpravodaje.

Zprávy z kultury – sportovní den
Rok utekl jako voda a my jsme se s opravdu velikou radostí, že se můžeme zase všichni alespoň chvíli vidět naživo, 22. srpna
sešli na místním hřišti v rámci už 5. ročníku Sobčického rodinného běhu. Zprvu to vypadalo, že počasí nebude na naší straně, ale
jakmile se spustil zápis běžců, mraky odpluly, vysvitlo sluníčko a nic nebránilo tomu, abychom se pustili do akce. Jako vždy jsme
odpoledne zahájili sportovními úkoly a disciplínami, které prověřily obratnost a mrštnost sportovců. Kdo se při těchto výkonech příliš
unavil a chtěl před ostrým závodem nechat odpočinout tělu, mohl zajít do relaxační zóny přímo na hřišti, nebo do tolik oblíbené
tvořivé dílničky paní Šidákové a upustit uzdu své tvůrčí fantazii. Před samotným závodem nás čekalo ještě velké překvapení a naprostá
premiéra - exhibice "králičího hopu" trénovaných králíků - atletů pod
vedením slečny Čapkové z Chlumce n/C. Podívaná to bylo úžasná a
opravdu všichni do jednoho jsme se skvěle bavili a s úžasem hleděli, jaké
překážky jsou malí sportovci schopni zdolat. Po mohutném aplausu
následovat již samotný závod. Závod byl jako vždy rozdělen na co nejvíce,
přesněji deset kategorií, aby si opravdu co nejvíce dětí mohlo stoupnout
na ikonickou "bednu" s cenným kovem na krku. A musím říct, že během

roku nám úroveň závodníků opět stoupla! Často byly zastoupeny celé rodiny a
rodinné týmy, takže napětí, kdo proste cíl jako první, druhý nebo třetí, bylo vždy
do poslední chvíle veliké a podpora obecenstva jako vždy báječná a motivační.
Aby závodníci i diváci správně doplnili vydanou sílu, bylo připraveno skvělé
palačinkové občerstvení paní R. Petrové, no a jako vždy nezbylo vůbec nic :-)
Velké poděkování patří také p. Skopárovi a pí. Klimové za zajištění občerstvení
poskytovaného z okénka sportovního areálu. Kdo holduje raději slané variantě,
mohl opéct párek nad ohněm a společně u něj posedět. Před vyhlášením
výsledků nám odpoledne zpestřilo i vystoupení "dog puller" v psích disciplínách
a ukázka výcviku obrany z TZO Lázně Toušeň. Při části, kdy si dobrovolníci mohli
sami vyzkoušet, jaké to je (bezpečně) prchat před cvičeným psem, jsme ani
nedýchali! I tato ukázka si vysloužila velký potlesk a uznání. Po slavnostním
ceremoniálu se děti mohly svézt na poníkovi z Malé farmy Třtěnice, pohladit
nějaké to zvířátko, nebo si vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny, které nám
ochotně zapůjčil pan Václav Krejcar. Celé odpoledne provázela opravdu krásná
nálada a atmosféra a troufám si říct, že všichni, kdo přišli, odcházeli spokojení a úsměvem na rtech. Nejen závodníci, kterých letos
dorazilo opravdu rekordní počet a kteří si odnášeli opravdu krásné a hodnotné dárky, ale i dospělí, kteří se mohli po dlouhé a nelehké
době zase společně sejít, vidět, popovídat si a užít si konečně trochu "normálna", které nám v poslední době tak trochu schází. To
všechno by ovšem ani v nejmenším nešlo bez těch, kteří se svou pomocí na celé akci podíleli. Tímto bych jim všem (a že nás zase bylo!)
chtěla vyslovit obrovské poděkování za ochotu, pomoc a radost, se kterou se do svého úkolu vrhli. Bez každého jednoho z vás by to
nešlo, děkuji! Mé největší poděkování patří obci Sobčice, která jako vždy akci zaštítila finančně a díky které bylo možné ji zorganizovat.
Zdaleka to není samozřejmostí. Pevně doufám, že v tradici našeho běhu budeme pokračovat i nadále a že se v příštím roce, do kterého
vám a nám všem přeji hlavně pevné zdraví, opět uvidíme ve sportovním a "na značkách" na hřišti! Sportu zdar!
:-) Lucka Krejčová

Zprávy z SDH Sobčice - ohlédnutí za rokem 2021
Činnost sboru dobrovolných hasičů Sobčice byla v letošním roce velmi omezena, neboť i na nás dolehla vládní opatření
způsobená pandemií covid-19. Rok jsme tradičně zahajovali plesem, ale jak všichni dobře víte, letos se žádný ples nekonal. V tomto
duchu se bohužel nesl celý tento rok. Nepořádaly se téměř žádné soutěže, a tak se aktivita našeho sboru dostala do útlumu. Tato
situace se podepsala především na úbytku zájmu a počtu členů mladých hasičů. Moc bychom si přáli, aby zájem o hasičskou činnost u
dětí a mládeže znovu vzrostl. Na jaře se opět plánujeme scházet a pokud přivítáme nové tváře, budeme jedině rádi. Je třeba si
uvědomit, že náš sbor je jediným funkčním spolkem v naší obci. Byla by proto škoda neudělat vše pro jeho záchranu a udržení. Vždyť
v našem sboru působily celé generace dobrovolných hasičů a jméno Sobčic znal celý okres. Pokud někdo z vás, nebo z vašich dětí, by
se rád stal naším aktivním členem, budeme velice rádi. Za dva roky oslavíme úctyhodné výročí 135 let sboru.
Na začátku měsíce prosinec proběhla Valná hromada SDH Sobčice, na které se projednávaly předešlé dva roky. Dobrou
zprávou je, že většina přítomných členů souhlasila uspořádat tradiční hasičský ples v únoru příštího roku, pokud tomu nebudou bránit
nařízení Vlády ČR. V roce 2022 také plánujeme účast na okrskové soutěži, kde bychom rádi reprezentovali družstvo dětí, mužů a po
mnoha letech i družstvo žen.
Rádi bychom vám také připomněli naši vedlejší činnost, a to sběr vysloužilých elektrospotřebičů, které můžete odkládat u
dveří hasičské zbrojnice s označením „zpětný odběr elektrospotřebičů“.
Závěrem nám dovolte uctít tichou vzpomínkou na naše bratry hasiče, kteří nás opustili v těchto dvou těžkých letech. Sbor přišel o
členy, kteří byli v minulosti velmi aktivní a zastávali funkci pokladníka, kulturního referenta, starosty sboru a strojníka. Čest jejich
památce.
Vážení spoluobčané, dovolte nám touto cestou vám popřát krásné vánoční svátky, plné pohody a klidu a do nového roku
2022 hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Za SDH Sobčice Michal Suchý (starosta SDH) a Marek Bareš (velitel SDH)

Rozloučili jsme se v roce 2021:
-

s panem Tomášem Krejčím
s panem Mgr. Josefem Šidákem
s panem Dušanem Fibigerem
s paní Marií Špinlerovou
s panem Václavem Láškem

Čest jejich památce.
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